6. En forløber for Churchill-Klubben?
Børge Jensen, der blev student i 1941, har lavet denne beskrivelse af en tidlig modstandsgruppe
bestående af elever fra Aalborg Katedralskole. Dette uddrag er fra en beskrivelse, som blev stillet
til rådighed for rektor Galster, da han skrev sin bog om skolen under besættelsen.
Den originale tekst befinder sig på Aalborg Katedralskole.
(…)
Allerede ganske kort efter 9. April 1940 samledes en Dag Holst-Jørgensen, Niels Søgaard Jacobsen,
Tue Tuesen, en Elev fra den daværende Realklasse, jeg husker ikke Navnet, og jeg og blev enige
om at starte en Modstandsgruppe. Den fik dog intet Navn, og om en mulig Forbindelse mellem den
og den senere ”Churchill-Klub” ved jeg som sagt intet.
Vores lille Gruppe blev senere udvidet, og blandt andre blev Jørgen Fog fra Nibe Medlem, og
saavidt jeg husker ogsaa Michelsen fra samme Klasse.
Gruppen skaffede sig en hel Del Vaaben ved at tage dem fra Tyskerne paa Restauranter og andre
Steder, og jeg har selv mange Gange deltaget i saadanne smaa Aktioner, altid sammen med HolstJørgensen og Søgaard.
Et af de Steder vi besøgte mest i dette Øjemed, var Restaurant ”Kristine”, og uden at prale tør jeg
sige, at vi var godt forsynet med Vaaben. Vi tre havde f.Eks. tilsammen 12 Pistoler og 1
Maskingevær, saa vi kunde jo klare os.
En enkelt Gang blev vi opdaget, men klarede os ved at stikke af, og en anden Gang blev jeg taget af
en Tysker i et Ammunitionstelt i Rold Skov. Dette blev dog ogsaa ordnet i Mindelighed, da han
havde sovet paa sin Post, og saaledes selv var hjemfalden til Dødsstraf. Muligvis har han ogsaa blot
anset os for Drenge og af den Grund lod os løbe uden videre Tiltale.
Imidlertid forlod vi Skolen Sommeren 1941 og blev alle indkaldt til Hæren. Vores Vaaben overgik
til andre, der saa førte Gruppen videre.

